
Vianočný „Kráľ šachu“ 18.12.2019 
 

Centrum voľného času v Starej Ľubovni zorganizovalo turnaj v šachu, kde sa za účasti 

36 hráčov bojovalo o titul „Kráľ šachu“. Prvenstvo si s prehľadom vybojoval Nikolas 

Rybovič a po 18. decembri 2019 sa môže pokojne hrdiť titulom „Kráľ šachu“. O titul bojovali 

víťazi jednotlivých kategórií. Počas školského roka Centrum voľného času organizuje viacero 

turnajov v šachu, ktoré sú väčšinou obmedzené počtom účastníkov s postupom na krajské 

súťaže. Tento turnaj sa organizuje pre všetkých, ktorí majú záujem o túto kráľovskú hru, a aj 

touto formou sa nám podarí nájsť skryté talenty a rozvíjať ich v tejto oblasti. Naše pozvanie  

prijali ZŠ s MŠ Plaveč, ZŠ Za vodou, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, ZŠ s MŠ Plavnica, ZŠ s MŠ 

Veľký Lipník, ZŠ s MŠ Hromoš, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Gymnázium Terézie 

Vansovej, ZŠ Komenského a členovia Malej školy šachu pri CVČ. Turnaj prebehol 

v komornej atmosfére. Vianočný turnaj sa odohral  Švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím 

tempom 2 x 10 minút na partiu, bez zapisovania ťahov. Najmladšou účastníčkou turnaja bola 

7 – ročná Emka Gondeková zo ZŠ s MŠ Plaveč.  

Nad správnym priebehom súťaže dozeral hlavný rozhodca Ing. Jozef Vasilík a Ján 

Chovanec. 

Každý zo súťažiacich sa snažil podať mimoriadne zodpovedný výkon. Vo vzájomných 

zápasoch bolo cítiť napätie a poučení z chýb z predchádzajúcich kôl, boli súťažiaci ešte viac 

sústredení, veď išlo o titul „Kráľ šachu“. 

 

Umiestnenie v kategórii mladších žiakov :  
l. miesto: Sebastián Folvarčík  - ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa 

2. miesto: David Šáfr - ZŠ s MŠ Plavnica  

3. miesto: Patrik Sklenár – CVČ – Malá škola šachu 

 

Kategória starších žiakov:  

l. miesto: Nikolas Rybovič - ZŠ s MŠ Plavnica 

2. miesto: Jakub Smoroň - ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa 

3. miesto: Adrián Chovanec -  ZŠ s MŠ Plaveč  

 

Kategória mladších žiačok:  

l. miesto: Júlia Arendáčová - ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa  

2. miesto: Simona Vojteková – ZŠ s MŠ Plaveč 

3. miesto: Nela Chovancová - ZŠ s MŠ Plavnica 

 
Kategória starších žiačok: 
l. miesto: Michaela Kyšelová -  ZŠ s MŠ Plavnica  

2. miesto: Elia Arendáčová - ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa 

3. miesto: Anna Palubová - ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa  

 


